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Slovo starosty Dobrý den, vážení
spoluobčané

Radotínské Smart City a rozvojové projekty
Aplikace moderních technologií, 

jejichž cílem je maximálně zpříjemnit 
život obyvatelům, ušetřit jejich čas i pe-
níze. To by mohla být jedna z mnoha 
populistických definic označovaných 
souslovím „chytré město“, neboli Smart 
City. Vedení Městské části Praha 16 
zařazuje projekty s inteligentními rysy 
postupně, můžeme tedy hovořit o Ra-
dotínu jako o inteligentním městě?

Moderní trend poslední doby – to 
jsou „chytrá města“ – Smart Cities. Vý-
klady pojmu se liší. Jde o chytré vlád-
nutí s využitím strategického plánová-
ní, participace a spolupráce, udržitelný 
rozvoj vyvážený z hlediska ekonomic-
kého, kvality prostředí, spotřeby zdro-
jů a kvality života. Inovace a využití 
moderních technologií ve všech oblas-
tech správy a rozvoje města. 

Titulem Smart City se v poslední 
době honosí kdejaká lokalita. Rado-
tínská radnice zařazuje jednotlivé 
projekty, které bychom mohli ozna-

čit jako „inteligentní“. Výhodou této 
pražské městské části je její kontinu-
ální vedení bez politických změn.

Jaké projekty již radnice v minulých 
letech realizovala, které si právem za-
slouží být v kategorii „smart“? 

Instalace fotovoltaických panelů na 
střeše základní školy v Loučanské uli-

ci. Elektrárna pokrývá spotřebu elek-
trické energie školy (výkon lze sledovat 

Fotovoltaika (2010)

Jídelna zrychlila výdej obědů
Téměř tisíc strávníků, kteří navštěvují 

radotínskou školní jídelnu, ocení zrych-
lené vydávání jídel. Umožnil to třetí vý-
dejní terminál zprovozněný na začátku 
letošního února. A to je jen začátek dal-
ších novinek v radotínském školství! 

Rychle dostat oběd a relativně v klidu 
si ho sníst a buď zpátky do školy, do 
družiny, na kroužek, nebo domů. To už 
od začátku února mohou v kvapnějším 
tempu i žáci místní základní školy, 

gymnázia a jejich učitelé a další občané. 
Rychlejší vydávání obědů umož-

nila radotínská školní jídelna, když 
na začátku února zprovoznila třetí 
výdejní terminál. Nové okno 
je v provozu vždy od 13 do 14 
hodin, tedy v době, kdy si jídlo vy-
zvedává největší počet strávníků. 
„Věříme, že strávníci již nebudou 
mít pocit, že čekají příliš dlouho na 

výdej obědů a budou mít dostateč-
nou časovou rezervu na odpolední 
aktivity,“ uklidňuje vedoucí jídel-
ny Ing. et Bc. Zuzana Ondrušová. 

Celkové náklady na stavební úpra-
vy včetně pořízení nových varných 
nádob jsou ve výši cca 160 tisíc korun 
a pochází z rozpočtu Školní jídelny 
Praha - Radotín.

Novinka je jen dílčím střípkem na 
dlouhé cestě zlepšování podmínek 

a zvyšování kapacit školních areálů 
nad řekou Berounkou. „Po první 
přístavbě základní školy v roce 2012 
a předloňských rozsáhlých úpravách 
venkovních ploch se nám loni poda-
řilo zajistit pražskou dotaci 2 miliony 
korun na rozšíření prostor a zvýšení 
kapacity školní jídelny na 1000 stráv-
níků,“ říká starosta Městské části

VZT proti radonu
V obecních bytech na radotínském 

„starém“ sídlišti, ve kterých byly namě-
řeny hodnoty radonu nad 400 Bq/m3, se 
zahájí instalace speciální vzduchotech-
niky. Ta pomocí nucené výměny vzdu-
chu sníží koncentraci uvolňovaného 
radonu výrazně pod doporučené limity.

Dodavatel vzduchotechniky i sta-
vebních úprav, firma ermWet s.r.o., 
má podle zakázky do domů v ulici 
Sídliště instalovat vzduchotechnické 
jednotky pro 40 bytů, u nichž byly po 
druhém měření zjištěny nadlimitní 

Biotop se připravuje 
na letní sezonu

Přírodní koupaliště Biotop Radotín 
se pomalu začíná připravovat na další, 
již třetí sezonu. Naopak Sportovní hala 
Radotín je v druhé polovině každoroč-
ního období „špičky“. 

Zhruba v polovině března bude 
dokončena oprava biologické části 
biotopu, kterou v rámci reklamace 
provádí dodavatelská firma. Vylep-
šuje se stabilita hrázek, ve kterých 
jsou usazeny rostliny sloužící k čiště-
ní vody v koupališti. Původní řešení 
se ukázala jako nedostačující, hrázky 

Vážení spoluobčané, 
současné f ungování 
vedení města mě vede 
k  v á ž n ý m  p o c h y -
bám o jeho kompeten-
ci. Nejen, že několik 
dní před každým zase-

dáním zastupitelstva sledujeme podivné 
hrátky, kdo s kým vytvoří zaručeně 
funkční koalici a kdo bude pro Prahu 
zárukou návratu k prosperitě a vyrov-
nanému rozvoji. Osobou „na odstřel“ je 
bezpochyby primátorka. Ta podle svých 
vlastních slov pochopila, že se „doba 
změnila a že na to musíme reagovat“. 
Není mi přesně jasné, co touto větou 
myslela, mimo jiné možná také přátelství 
mezi Prahou a Pekingem, který se nám 
má stát „sesterským městem“. I o tom se 
vedly nekonečné dohady na posledním 
zasedání zastupitelstva. Po vynuceném 
přátelství, které skončilo před více než 
25 lety, mají takovéto obnovené vazby 
svůj půvab. Hlavně z ekonomických 
důvodů. My jen doufejme, že si dámy 
a pánové zastupitelé z návštěv dvaceti-
milionového kolosu odnesou zkušenosti, 
jak řídit velkoměsto. Prozatím se tak 
evidentně neděje. Příkladem, který se 
dotýká Prahy 16, je projekt příměstské-
ho parku. Jedná se o více než deset tisíc 
hektarů ležících v oblasti od Barrandov-
ského mostu až po Černošice. Rozloha 
schopná pojmout přes 2 500 Václavských 
náměstí nebo 14 000 fotbalových hřišť 
by měla sloužit k rekreaci Pražanů. Vizí 
autorů je evidentně představa, že si tři 
sta tisíc pražských rodin o víkendu sbalí 
piknikové koše, popadne deky a lehátka 
a vyrazí podél toků Vltavy a Berounky 
skotačit v lukách a čichat k sedmikrás-
kám. Dnes nejde o to, co je reálné nebo 
nereálné a v jakém rozsahu. Jde o to, že 
když IPR (Institut plánování a rozvoje 
hl. m. Prahy) navrhne a zastupitelstvo 
posléze schválí hranice příměstského par-
ku, budou činnosti v tomto území natolik 
omezeny, že se z něj po další desetiletí sta-
ne země nikoho. Konkrétně v Lipencích 
se jedná téměř o polovinu jejich celkové 
rozlohy, většinou zemědělsky obdělá-
vané, ale i jinak využívané plochy, kde 
navíc město majetkově dosáhne s bídou 
na tři promile pozemků. Výkupy všech 
plánovaných výměr nemá šanci finančně 
zvládnout. Zásadní redukci rozsahu hra-
nic parku by ještě před schválením zámě-
ru měly požadovat všechny zúčastněné 
městské části s podporou vedení města, 
a tak pokud má přijít změna, přejme si 
nové zastupitele moudré a uvážlivé. 

Cyklus jarních školních prázdnin 
v Čechách se chýlí k závěru a svůj tý-
denní odpočinek mají za sebou již i žáci 
a studenti z Prahy 16. Celá řada z nich vy-
užila studijního volna a vyrazila aktivně 
trávit čas na hory. Ti starší již převážně 
individuálně, ti mladší, především ze zá-
kladních škol, v doprovodu svých rodičů 
anebo na lyžařské výcvikové kurzy. 

Tradiční týdenní lyžařské kurzy dlou-
hodobě pořádá i radotínská radnice ve 
spolupráci s místní základní školou, a tak 
i letos v sobotu 27. února ráno odjížděl od 
budovy I. stupně autobus plný pokroči-
lých i začínajících lyžařů ve věku od 6 do 
17 let. Věková skladba byla opravdu velice 
pestrá, ale všechny spojovalo očekávání, 
co vše za ten týden zažijí, jaké nové ka-
marády poznají a hlavně co se za týden na 
lyžích naučí a kam pokročí jejich výkon-
nost. Cíl výpravy byl jasný. Krušné hory, 
Mariánská u Jáchymova a chata Lesanka 
se svým vlídným a milým personálem.

Po bezproblémovém příjezdu na místo 
pobytu se týdenní kurz odehrával na 
svazích a sjezdovkách nedalekého, zbru-
su nového lyžařského střediska Plešivec 
u Abertam, kam účastníky radotínského 
zájezdu dovážel každý den speciálně 
vypravený skibus vypravovaný právě 
z areálu. Podmínky a zázemí zde bylo 
výborné a pro rodiny s dětmi takřka ide-
ální. Již po prvním výcvikovém dnu bylo 
organizačnímu týmu a instruktorům 
jasné, že i tentokrát mají s sebou velice 
šikovné děti, kterým zdokonalování je-
jich lyžařských dovedností půjde jedna 
radost. To se vše potvrdilo a i přes občas-
nou povětrnostní a klimatickou nepřízeň 
„krušných“ Krušných hor hlavně ukázalo 
při závěrečném závodu v obřím slalomu, 
kde všichni do jednoho předvedli, co se 
vše na lyžích za týden naučili. 

Ale lyžování nebylo jedinou týdenní 
zábavou. Každé odpoledne byl pro děti 
připraven program v podobě her a sou-
těží v přírodě. Děti tak měly za úkol ve 
vylosovaných skupinách například vy-
tvořit sněhovou sochu, zjistit informace 
o místu pobytu a jeho okolí, sestavovat na 
čas zprávu anebo se umně schovávat před 
hlídkujícími instruktory. Srandy bylo 
opravdu hodně. A aby toho nebylo málo, 
po večeři se pokračovalo hrami ve velké 
společenské místnosti chaty Lesanky. Za-
pojili se všichni bez rozdílu věku. 

Týden však uplynul jak voda, a ač všem 
účastníkům připadalo jako by přijeli vče-
ra, přišel čas balení a návratu. Některé 
z dětí se domů vracely s diplomy a me-
dailemi, ale všechny do jednoho se vra-
celi s něčím daleko cennějším - s dobrým
pocitem pěkně a hlavně aktivně strávené-
ho týdne na horách a se spoustou nových 
zážitků i kamarádů. My instruktoři jsme 
si to rovněž náramně užili, a tak se již 
těšíme na příští rok.    


